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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

431. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:121731/2014 
19. мај 2014. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и чланa 58. став 1. 
тачка  22.  и  24.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Горњи Милановац”,  број 
16/2013 – пречишћен текст), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  евиденцију 
оштећених  улица,  путева  и  мостова  и  процену  штете 
проузроковане  обилним  кишним  падавинама  за  време 
ванредне  ситуације  проглашене  Одлуком  председника 
општине  и  команданта  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације  Општине  Горњи  Милановац  број:1871/144 
од 14. маја 2014. године, у саставу и то: 

1.  Јовица  Царевић,  директор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац, за председника 

2.  Владан  Ж.  Ненадовић,  радник  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац, за члана 

3.  Момчило Вељковић, радник Општинске 
управе  општине  Горњи Милановац,  за 
члана 

4.  Милош Мијаиловић, радник Општинске 
управе  општине  Горњи Милановац,  за 
члана 

5.  Александар  Аврамовић,  радник 
Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, за члана 

6.  Вера Матовић, радник Јавног предузећа 
за  изградњу  општине  Горњи 
Милановац, за члана 

7.  Председник  Савета  Месне  заједнице 
угроженог подручја. 

II Задатак Комисије је да: 
•  Изврши  евиденцију  свих  улица,  путева  и 

мостова  на  којима  су  наступила  оштећења 
проузрокована  обилним  кишним 
падавинама  за  време  ванредне  ситуације 
проглашене Одлуком председника општине 
и  команданта  Општинског  штаба  за 
ванредне  ситуације  Општине  Горњи 
Милановац  број:1871/144  од  14.  маја 
2014. године 

•  Сачини  предлог  за  предузимање  мера  на 
санацији оштећења улица, путева и мостова 
и потребна средства за њихову санацију 

III  Рок  за  извршење  задатака  из  тачке  II  овог 
Решења је 23. мај 2014. године. 

IV  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

432. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:121732/2014 
19. мај 2014. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и чланa 58. став 1. 
тачка  22.  и  24.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Горњи Милановац”,  број 
16/2013 – пречишћен текст), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  евиденцију 
пољопривредног  земљишта  на  територији  Општине
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Горњи  Милановац  на  којима  је  наступила  штета 
проузрокована  обилним  кишним  падавинама  за  време 
ванредне  ситуације  проглашене  Одлуком  председника 
општине  и  команданта  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације  Општине  Горњи  Милановац  број:1871/144 
од 14. маја 2014. године, у саставу и то: 

1.  Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења  за 
месне  заједнице,  друштвене  организације 
и  удружења  грађана  Општинске  управе 
општине  Горњи  Милановац,  за 
председника 

2.  Милорад  Солујић,  начелник  Одељења  за 
инспекцијске  послове  Општинске  управе 
Општине Горњи Милановац, за члана 

3.  Ивана  Адамовић,  радник  Општинске 
управе  Општине  Горњи  Милановац,  за 
члана 

4.  Милена  Рајичић,  радник  Општинске 
управе  општине  Горњи  Милановац,  за 
члана 

5.  Ђорђе  Ђоковић,  радник  Општинске 
управе  општине  Горњи  Милановац,  за 
члана 

6.  Предраг  Дрчелић,  радник  Општинске 
управе  Општине  Горњи  Милановац,  за 
члана 

7.  Иван Николић, радник Општинске  управе 
Општине Горњи Милановац, за члана 

8.  Председник  Савета  Месне  заједнице 
угроженог подручја. 

II Задатак Комисије је да: 

•  Изврши  евиденцију  пољопривредног 
земљишта  на  територији  Општине  Горњи 
Милановац  на  којима  је  наступила  штета 
проузрокована  обилним  кишним 
падавинама  за  време  ванредне  ситуације 
проглашене Одлуком председника општине 
и  команданта  Општинског  штаба  за 
ванредне  ситуације  Општине  Горњи 
Милановац  број:1871/144  од  14.  маја 
2014. године 

•  Изврши  процену  материјалне  штете  на 
пољопривредном земљишту 

III  Рок  за  извршење  задатака  из  тачке  II  овог 
Решења је 23. мај 2014. године. 

IV  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

433. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:121733/2014 
19. мај 2014. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и чланa 58. став 1. 
тачка  22.  и  24.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Горњи Милановац”,  број 
16/2013 – пречишћен текст), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  евиденцију 
клизишта и процену штете проузроковане клизиштима и 
поплавама на  објектима на  територији Општине Горњи 
Милановац  проузрокованих  обилним  кишним 
падавинама  за  време  ванредне  ситуације  проглашене 
Одлуком  председника  општине  и  команданта 
Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  Општине 
Горњи  Милановац  број:1871/144  од  14.  маја  2014. 
године, у саставу и то: 

1.  Василије  Вујић,  радник  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац,  за 
председника 

2.  Гордана  Тошић,  радник  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

3.  Радомир  Николић,  радник  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

4.  Божо  Ђорђевић,  радник  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

5.  Томислав  Нешовић,  радник  Јавног  комуналног 
предузећа „Горњи Милановац“, за члана 

6.  Снежана Смиљанић, радник Јавног предузећа за 
изградњу општине Горњи Милановац, за члана 

7.  Председник Савета Месне  заједнице  угроженог 
подручја. 

II Задатак Комисије је да: 

•  Изврши  евиденцију  свих  клизишта 
проузрокованих  обилним  кишним 
падавинама  за  време  ванредне  ситуације 
проглашене Одлуком председника општине 
и  команданта  Општинског  штаба  за 
ванредне  ситуације  Општине  Горњи 
Милановац  број:1871/144  од  14.  маја 
2014. године 

•  Сачини  предлог  за  предузимање 
превентивних и оперативних мера заштите 

•  Сагледа  угроженост  људи,  материјалних 
добара и животне средине од клизишта и о 
томе сачини Извештај 

•  Изврши  процену  материјалне  штете 
проузроковане клизиштима и поплавама на 
објектима и о томе сачини извештај
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•  Сагледа  и  прати  стање  евидентираних  и 
појаве  нових  клизишта  на  територији 
општине Горњи Милановац 

III  Рок  за  извршење  задатака  из  тачке  II  овог 
Решења је 23. мај 2014. године. 

IV  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

434. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:121745/2014 
19. мај 2014. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и чланa 58. став 1. 
тачка  22.  и  24.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Горњи Милановац”,  број 
16/2013 – пречишћен текст), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  праћење  и 
координацију  активности  на  санацији  последица 
проузрокованих  обилним  кишним  падавинама  за  време 
ванредне  ситуације  проглашене  Одлуком  председника 
општине  и  команданта  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације  Општине  Горњи  Милановац  број:1871/144 
од 14. маја 2014. године, у саставу и то: 

1.  Мирослав  Миловановић,  заменик 
председника  Општине  Горњи 
Милановац, за председника 

2.  Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења 
за  месне  заједнице,  друштвене 
организације  и  удружења  грађана 
Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, за члана 

3.  Јовица  Царевић,  директор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац, за председника 

4.  Милорад  Солујић,  начелник  Одељења 
за  инспекцијске  послове  Општинске 
управе Општине Горњи Милановац,  за 
члана 

5.  Владан  Ж.  Ненадовић,  радник  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац, за члана 

6.  Председник  Савета  Месне  заједнице 
угроженог подручја. 

II  Задатак  Комисије  је  да  координира 
активности  на  санацији  последица  проузрокованих 
обилним  кишним  падавинама  на  подручју  свих месних 

заједница  осим  месне  заједнице  Горњи  Милановац  за 
време  ванредне  ситуације  проглашене  Одлуком 
председника  општине и  команданта Општинског штаба 
за  ванредне  ситуације  Општине  Горњи  Милановац 
број:1871/144 од 14. маја 2014. године 

III  Обавезује  се  Комисија  да  извештаје  о 
реализацији активности доставља председнику Општине 
Горњи Милановац. 

IV  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

435. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:121746/2014 
19. мај 2014. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и чланa 58. став 1. 
тачка  22.  и  24.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Горњи Милановац”,  број 
16/2013 – пречишћен текст), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  праћење  и 
координацију  активности  на  санацији  последица 
проузрокованих  обилним  кишним  падавинама  за  време 
ванредне  ситуације  проглашене  Одлуком  председника 
општине  и  команданта  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације  Општине  Горњи  Милановац  број:1871/144 
од 14. маја 2014. године, у саставу и то: 

1.  Драган  Ђорђевић,  председник  Савета 
Месне заједнице Горњи Милановац,  за 
председника 

2.  Божидар  Вучетић,  директор  Јавног 
предузећа за изградњу општине Горњи 
Милановац,  начелник  Одељења  за 
месне заједнице, за члана 

3.  Рајко  Нешковић,  директор  Јавног 
комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“  Горњи  Милановац,  за 
члана 

4.  Десимир  Јовановић,  члан  Општинског 
већа  Општине  Горњи  Милановац,  за 
члана 

5.  Председник  реонског  Савета  Месне 
заједнице Горњи Милановац. 

II  Задатак  Комисије  је  да  координира 
активности  на  санацији  последица  проузрокованих 
обилним  кишним  падавинама  на  подручју  Месне 
заједнице  Горњи  Милановац  за  време  ванредне 
ситуације проглашене Одлуком председника општине и
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команданта  Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације 
Општине Горњи Милановац број:1871/144 од 14. маја 
2014. године 

III  Обавезује  се  Комисија  да  извештаје  о 
реализацији активности доставља председнику Општине 
Горњи Милановац. 

IV  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

436. 

На    основу  члана  111.  Закона  о  социјалној 
заштити  („Службени  гласник РС“,  број  24/2011),  члана 
44.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“, 
број  129/2007),  члана  1.  и  4.  Одлуке  о  правима  и 
услугама  у  социјалној  заштити  општине  Горњи 
Милановац  („Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 24/2011) и члана 58. Статута општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“,  број  16/2013  –  пречишћен  текст), 
Председник општине Горњи Милановац  доноси: 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ 
НОВЧАНУ ПОМОЋ  ИЗ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА  ЛИЦА У СТАЊУ 

СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ 

( пречишћен текст) 

Члан 1. 

Овим Правилником уређујју се начин, поступак 
и  критеријуми  остваривања  права  на  једнократну 
новчану помоћ за лица у стању социјалне потребе. 

Члан 2. 

Средства  за  финансирање  ове  врсте  права 
обезбеђују  се  у  буџету  Општине  Горњи  Милановац  у 
складу са Одлуком о буџету за текућу годину. 

Члан 3. 

Право  на  једнократну  новчану  помоћ  може  се 
признати  појединцу  или  породици  који  се  налазе  у 
стању социјалне потребе, коју не могу сами превазићи. 

Члан 4. 

Једнократна новчана помоћ може се признати у 
следећим случајевима: 

задовољавања  основних  животних  потреба  (  набавка 
намирница, огрева, хигијенски пакет); 

  набавке  лекова,  медицинских  помагала  и  помоћи  у 
лечењу; 
 набавке учбеника и школског прибора за децу која се 
редовно школују; 
 других ванредних ситуација када се не може превазићи 
стање социјалне потребе. 

Члан 5. 

Право  на  једнократну  новчану  помоћ  може  се 
признати  појединцу  или  породици,  чији  приходи  у 
месецу  који  претходи  месецу  подношења  захтева,  не 
прелазе  износ    нето  минималне  зараде  у  Републици 
Србији, познате у моменту подношења захтева. 

Члан 6. 

Појединац  или  породица  могу  право  на 
једнократну  новчану  помоћ  остварити  највише  четири 
пута у току календарске године. 

Члан 7. 

За  утврђивање  свог  социјалног  статуса 
појединац  или  породица  (  корисник  једнократне 
новчане помоћи) мора поднети следећу документацију: 

доказ  о  свом  идентитету  (  фотокопија  личне  карте  са 
уписаним ЈМБГ и тачном адресом пребивалишта) за све 
пунолетне чланове домаћинства; 
 оверену изјаву о броју чланова домаћинства; 
 уверење о имовном стању; 
 потврда школе или факултета о редовном школовању 
за чланове домаћинства; 
  фотокопија  извода  из  матичне  књиге  рођених  за  све 
малолетне чланове породичног домаћинства; 
  уверење  од  Националне  службе  за  запошљавање  за 
себе  и  пунолетне  чланове  домаћинства,  ако  су 
незапослени; 
  доказ  о  примањима  сваког  члана  домаћинства  у 
претходна  три  месеца  у  односу  на  месец  у  коме  се 
захтев подноси. 

Члан 8. 

Уколико  се  захтев  за  остваривање  права  на 
једнократну  новчану  помоћ  подноси  за  лечење, 
неопходно  је да корисник истог приложи  одговарајућу 
лекарску документацију. 

Члан 9. 

Захтев  за  остваривање  права  на  једнократну 
новчану  помоћ  подноси  се  Комисији  за  решавање 
захтева лица у стању социјалне потребе. 

Комисију  из  става  1.    вог  члана  Правилника 
образује својим решењем Председник општине. 

Комисија има председника и 6 чланова. 

Административне и стручне послове за потребе 
Комисије  обавља  Одељење  за  друштвене  делатности 
Општинске управе општине Горњи Милановац.
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Члан 10. 

Комисија  разматра  приспеле  захтеве,  даје 
стручно мишљење и предлаже Председнику општине да 
донесе Решење по сваком захтеву појединачно. 

Ради  потпунијег  сагледавања  социјалних 
потреба  и  стања  корисника  Комисија  може  тражити 
мишљење Центра за социјални рад. 

Члан  11. 

Комисија је дужна да води посебну евиденцију 
о  признатим правима на  једнократну новчану помоћ,  а 
на  захтев  Председника  општине  и  других  органа, 
истима    доставља  извештаје  о  признатим  правима  и 
утрошеним средствима. 

Члан 12. 

Овај  Правилник  биће  објављен  у  Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 1553669/2014  од 20. маја 2014. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

373. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 

већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
20.маја 2014. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014.), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000,00  динара  Месној  заједници  Горња 
Црнућа за набавку горива. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  03, 
функција  620  – Месне  заједнице  – МЗ  Горња  Црнућа, 
економска класификација 426 – материјал. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30641/2014 од 20.05.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

_______________________________________________ 

SADR@AJ 
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

431. Решење број 121731/2014 од 19. маја 2014. године о образовању Комисије за евиденцију 
оштећених улица, путева и мостова и процену штете проузроковане обилним кишним падави 
нама.........................................................................................................................................................  страна 1. 

432. Решење број 121732/2014 од 19. маја 2014. године о образовању Комисије за евиденцију 
пољоприврекдног земљишта на територији општине Горњи Милановац на којима је наступила 
штета проузрокована обилним кишним падавинама...........................................................................  страна 1. 

433. Решење број 121733/2014 од 19. маја 2014. године о образовању Комисије за евиденцију кли 
зишта и процену штете проузроковане клизиштима  и поплавама на објектима на територији



B Br ro oj j 1 11 1/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 6 6 

општине Горњи Милановац проузрокованих обилним кишним падавинама...................................  страна 2. 
434. Решење број 121745/2014 од 19. маја 2014. године о образовању Комисије за праћење  и 

координацију активности на санацији последица проузрокованих обилним кишним падавина  
ма на подручју свих месних заједница осим Месне заједнице Горњи Милановац.........................  страна 3. 

435. Решење број 121746/2014 од 19. маја 2014. године о образовању Комисије за праћење  и 
координацију активности на санацији последица проузрокованих обилним кишним падавина  
ма на подручју Месне заједнице Горњи Милановац..........................................................................  страна 3. 

436. Правилник о начину, поступку и критеријумима за остварив ање права на једнократну новчану 
помоћ из буџета општине Горњи Милановац за лица у стању социјалне потребе (пречишћен 
текст).........................................................................................................................................................  страна 4. 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

373. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве,број 30641/2014.од   20.05.2014. год.....  страна 5. 

________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik  Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


